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Tylsä on tehokasta

HYVINVOINTIPALVELUITA ja -tuotteita 
perustellaan usein sillä, mitä ihmiset halua-
vat ja mistä tykätään. Ruokavaliot ja treeni-
ohjeet räätälöidään ”juuri sinun toiveidesi 
mukaiseksi”. Minun toiveideni mukainen 
ruokavalio sisältäisi pelkkää karpalolon-
keroa ja treeniohjelma rannalla kävelyä.  

Eikö tässä mennä pieleen? Kahvakuula-
liike on hauska tapa lähestyä asiaa. Kuu-
len usein, että ihmiset eivät halua tehdä 
pelkkiä perusliikkeitä, vaan pyörityksiä 
on oltava mukana. ”Näytä jotain erikoi-
sia liikkeitä”, pyydetään. En suostu, koska 
en ole löytänyt niistä mitään hyödyllistä.  

Pyörität neljän kilon kahvakuulaa vartalosi 
ympäri yhteen suuntaan, sitten toiseen, sit-
ten takaperin. Haluatko sitä? Miksi haluat 
sitä? Oletko varma? Miten kehityt? Miten 
mittaat kehityksen?

Jos ei ole pyörittänyt esineitä kehon ym-
päri, mikä ettei. Se voi tuoda liikunnan iloa 
ja liikuttaa ihmistä, joka ei muuten liikkuisi. 
Hyvä niin. Mutta ei se siitä tehokasta har-
joitusta tee. Tehokkuus tulee vastuksesta,  
ei pyörittämisestä. Kehityt, kun nostat  
jotain painavaa. Pyöritykset ovat usein 

Unohda välineillä kikkailu ja hyväksy tylsä totuus: 
raskaat ja yksinkertaiset liikkeet vievät eteenpäin.

ajanhukkaa, koska niitä ei voi tehdä kuin 
minimaalisella painolla.

Kahvakuulapyörittelyn tehokkuus on 
vaikutelma, ei fakta.  Kahvakuula myy 
itse itseään, koska joka paikassa lukee, 
että se on tehokasta. Anteeksi nyt, mutta 
ei se ole. Väline ei voi olla tehokas, ellei se 
ole leivänpaahdin tai sähköhammasharja.  
Väline on vain väline – kaiken ratkaisee, 
mitä sillä tehdään. Milloin viimeksi olet 
kuullut, että levytanko on tehokas? Et kos-
kaan. Voimaharjoittelu voi olla tehokasta, 
ei levytanko. Raskaat ja yksinkertaiset 
perusliikkeet ovat kultaakin kalliimpia, 
vaikka ne eivät näytäkään niin kiihotta-
vilta. Maastaveto, kahvakuulaheilautus, 
kyykky. 

Kun en itse osaa, etsin asiantuntijan. 
Kirjanpitäjän, lääkärin tai valmentajan. 
Maksan siitä, että ammattilainen 
kertoo, mitä minun kan-
nattaa tehdä. Ei sitä, mistä 
minä tykkään. Sillä, mitä 
haluan, ei ole merkitystä.

Hyödylliset  asiat ovat 
usein epämukavia, yksin-
kertaisia ja tylsiä. Jos 
etsit valmentajan, 
älä kerro  mitä halu-
at, vaan kysy, mitä 
sinun pitää tehdä, 
jotta kehityt. On 
asiakkaan oikeus 
olla vää rässä!  ✱

Kukka Laakso, 34, 
on kahvakuula- 
valmentaja ja  
copywriter,
joka huomaa usein 
olevansa eri mieltä 
melkein kaikesta. 
kukka@kukkalaakso.com

        Väline ei ole tehokas. 
Kaiken ratkaisee, mitä 
sillä tehdään.’’
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